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Tildelingsbrev 2020 – Sametinget
1. Innledning
I dette tildelingsbrevet blir Sametinget tildelt en bevilgning på 512 861 000 kroner på kap.
560, post 50 i 2020. Se nærmere omtale av budsjettendringer under pkt. 3.1.
I tillegg vil det bli tildelt midler til Sametinget over Riksantikvarens budsjett. Riksantikvaren vil
i et eget brev stille disse midlene til disposisjon for Sametinget.
Vi ber Sametinget ta opp eventuelle uklarheter i tildelingsbrevet så snart som mulig.

2. Sametingets handlingsrom og ansvar i 2020
Sametinget er etablert gjennom sameloven for å etterleve Grunnloven § 108.
Som folkevalgt organ er Sametinget ikke et organ underordnet regjeringen, og regjeringen
har derfor som utgangspunkt ikke konstitusjonelt ansvar for Sametingets virksomhet.
Regjeringen har imidlertid et konstitusjonelt ansvar for bruk av budsjettmidler bevilget over
kap. 560, post 50. Ansvaret innebærer at kommunal- og moderniseringsministeren, på et
overordnet nivå, skal følge opp at midlene blir brukt i samsvar med fastsatt økonomiregelverk
og Stortingets bevilgningsvedtak.
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Sametingets arbeidsområder er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den
samiske folkegruppen. Sametinget kan av eget tiltak ta opp og avgi uttalelse om alle saker
innenfor sitt arbeidsområde. Det kan av eget tiltak også legge fram saker for offentlige
myndigheter og private institusjoner.
Sametinget fordeler bevilgningene etter egne prioriteringer, men i tråd med de føringer som
er lagt i Stortingets budsjettvedtak og innstillinger, jf. pkt. 1.

2.1 Inkluderingsdugnaden
Sametinget skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for
regjeringens inkluderingsdugnad. Sametinget skal i årsrapporten redegjøre for hvordan
rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå 5 %-målet, vurdere eget arbeid opp mot
målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Sametinget hatt nytilsettinger i faste
eller midlertidige stillinger i 2020, skal antallet på de med nedsatt funksjonsevne eller hull i
CV-en oppgis i årsrapporten, sammen med nyansettelser i faste og midlertidige stillinger
totalt. Sametinget skal rapportere i tråd med rundskrivet som ble publisert høsten 2019.

2.2 Arbeid med informasjonssikkerhet
Norge er blant de fremste landene i verden på å ta i bruk digital teknologi. Dette gir store
muligheter og fordeler, men digital teknologi byr også på nye utfordringer. Et overordnet
mål er at norske virksomheter digitaliserer på en sikker og tillitvekkende måte, og har
bedre evne til egenbeskyttelse mot uønskede digitale hendelser, jf. Nasjonal strategi for
digital sikkerhet (2019).
Med bakgrunn i dette skal alle virksomheter tilknyttet KMD fra og med 2020 gi en overordnet
beskrivelse i årsrapporten av status i det interne arbeidet med informasjonssikkerhet.
Omtalen skal inkludere mål og strategi for Sametingets arbeid med informasjonssikkerhet,
internkontrollsystemet, kartlegging av avhengigheter og deltagelse i øvelser. Første
statusrapportering skal skje i forbindelse med Sametingets årsrapport for 2019.

3. Budsjettildelinger
I tråd med Stortingets vedtak tildeles Sametinget følgende utgifter i 2020:
Utgifter
Kap. 0560 Samiske formål
Post
Betegnelse
50
Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Sum kap. 560

[tall i kroner]
Budsjett 2020
512 861 000
512 861 000

Bevilgningen på kap. 560, post 50 utgjør hovedbevilgningen til Sametinget, og finansierer
Sametingets arbeid med tiltak som styrker samiske språk, kultur og samfunnsliv. Under pkt.
3.1 omtales budsjettendringer på posten i 2020.
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3.1 Budsjettendringer i 2020
Bevilgningen er økt med 13 mill. kroner begrunnet i behovet for oppfølging av NOU 2016: 18
Hjertespråket.
Bevilgningen er økt med 1 mill. kroner til samiske organisasjoner som arbeider mot mobbing,
mot en tilsvarende reduksjon under Kunnskapsdepartementets kap. 225 Tiltak i
grunnopplæringa, post 74 Prosjekttilskudd.
I forbindelse med Sametingets arbeid med det internasjonale urfolksspråkåret ble
bevilgningen i 2019 økt med 1,1 mill. kroner. Økningen var ettårig, og bevilgningen er derfor
redusert tilsvarende i 2020.

3.2 Bevilgninger gitt over andre poster
Kap. 1429 Riksantikvaren
Post 71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kan overføres
Over Riksantikvarens budsjett er det videreført en øremerking med inntil 6 mill. kroner for å
styrke oppfølgingen av arbeidet med bevaring av automatisk fredede samiske bygninger
innenfor Bevaringsprogrammet for automatisk fredete bygninger.
Midlene vil bli utbetalt av Riksantikvaren på anmodning fra Sametinget. Riksantikvaren vil gi
nærmere føringer for bruken av tilskuddet.

4. Fullmakter
Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til Sametinget for budsjettåret
2020. Sametinget er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og hjemlene
departementet henviser til.

4.1 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover
budsjettåret
Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av rundskriv R-110 pkt. 2.3.

5. Rapportering
Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2020 framgår av styringskalenderen i
vedlegg 1.

5.1 Årsrapport og årsregnskap
Ifølge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Regjeringen vil legge
fram Sametingets årsmelding for Stortinget.
Sametingets årsmelding og årsregnskap skal utarbeides i henhold til Bestemmelser om
økonomistyring i staten og tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet samt de krav som
følger av Reglement for Sametingets økonomiforvaltning pkt. 3.1.4 og 3.1.5.
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Sametinget bes om å oversende årsmeldingen med årsregnskap til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, straks den er behandlet i Sametingets plenum og senest 15.
mars 2021. Sametinget bes offentliggjøre årsmeldingen på sine nettsider så snart som mulig
etter behandling i Sametingets plenum og senest 1. mai. Som følge av endringene i
Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 23. september 2019, skal
revisjonsberetningen publiseres sammen med årsrapporten/årsmeldingen. Dersom
revisjonsberetningen ikke foreligger innen denne fristen, skal beretningen publiseres så snart
den foreligger. Endringen gjelder allerede for revisjonsberetningen for 2019.
Departementet ber om at Sametinget i del III i årsmelding for 2020 redegjør for bruken av de
tildelte midlene, hvilke resultater som er oppnådd, og om tilstanden på det enkelte området.
Det stilles nye krav til rapportering på årsverk i årsrapporten for statlige virksomheter. Kravet
gjelder allerede for rapportering for 2019. Sametinget bes om å rapportere tall for antall
ansatte og antall avtalte årsverk som tilgjengeliggjøres i SSBs statistikk. I tillegg skal det som
tidligere rapporteres antall utførte årsverk. Informasjons- og veiledningsmateriale kan leses i
personalmelding PM-2019-13 fra KMD.
Vi gjør oppmerksom på at det er vedtatt en ny likestillings- og diskrimineringslov med
virkning fra 1. januar 2020. I årsrapporten for 2020 skal det derfor rapporteres om likestilling
iht. til de nye kravene for redegjørelsesplikten, jf. § 26 i den nye loven. Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir) har varslet om ny veiledning og malverk for denne rapporteringen.

5.2 Fast dialog mellom Sametinget og departementene
5.2.1 Administrativ dialog
Som fast praksis blir det avholdt administrative dialogmøter mellom Sametinget og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet en gang i halvåret.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil, i dialog med Sametinget, avtale nærmere
tidspunkt og sted for gjennomføringen av disse administrative møtene.
De fleste departementer har avtalt faste dialogmøter med Sametinget. Praksisen med at
møter avtales bilateralt, videreføres også i 2020.
Det er også innført fast praksis med et møte på høsten med deltakelse fra berørte
departementer og mulig deltakelse fra Sametinget hvor Faglig analysegruppe for samisk
statistikk legger fram den årlige rapporten Samiske tall forteller.

5.2.2 Politisk dialog
I henhold til pkt. 5 i prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og
Sametinget, fastsatt 11. mai 2005, avholdes det også faste halvårlige politiske møter mellom
statsråden for samiske saker og sametingspresidenten. Kommunal- og
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moderniseringsdepartementet vil i dialog med Sametinget avtale nærmere tidspunkt og sted
for gjennomføringen av de halvårlige politiske møtene.

6. Budsjettmessige forutsetninger
Rammene for Sametingets økonomiforvaltning fastsettes med hjemmel i sameloven § 2-1
tredje ledd, hvor det er slått fast at «Sametinget kan delegeres myndighet til å forvalte de
bevilgninger som bevilges til samiske formål og det årlige statsbudsjettet».
Videre står det at «Departementet fastsetter reglement for Sametingets økonomiforvaltning».
I reglement for Sametingets økonomiforvaltning står det at økonomi- og
virksomhetsstyringen i Sametinget skal følge Finansdepartementets Reglement for
økonomistyring i staten, Bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv fra
Finansdepartementet, med tilføyelser og presiseringer som er gitt i reglementet.
Som nettobudsjettert virksomhet må Sametinget dekke opp eventuelle overskridelser av
budsjettet i 2020. Sametinget kan også overføre eventuelt mindreforbruk i 2020 til 2021.
Sametinget har ansvar for å planlegge virksomheten i 2020 slik at man kan oppnå formålene
og målene med bevilgningene samt sørge for effektiv ressursbruk, jf. Reglement for
økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt 2.2.
Departementet forutsetter at Sametinget rapporterer om vesentlige endringer i
budsjettforutsetningene.

Med hilsen

Bjørn Olav Megard (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kristin Solbjør
avdelingsdirektør

Vedlegg 1:
Styringskalender for Sametinget i 2020
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Kopi til:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet
Riksrevisjonen

Postboks 8030 Dep
Postboks 8030 Dep
Postboks 6835 St. Olavs
plass
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Vedlegg 1
Styringskalender for Sametinget for 2020
Måned Rapportering/møte
Januar Posteringer kapitalregnskapet inklusive Sametingets
aksjeinteresser
Februar Administrativt dialogmøte mellom Sametinget og
KMD
Mars Årsmelding for 2019
Politisk dialogmøte
August Administrativt dialogmøte mellom Sametinget og
KMD
September Politisk dialogmøte
Oversendelse til departementet av budsjettforslag for
2022
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Tidspunkt
25.01.2020
Avklares
nærmere
15.3.2020
Avklares
nærmere
Avklares
nærmere
Avklares
nærmere
1.9.2020

